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Kjære menighet
Et gammelt ord sier at «sognepresten snakker
om penger». Ja, det faller i min lodd å passe på
økonomien i menigheten og passe på pengene.
Penger er ikke det viktigste i en menighet, men de
er viktige. Uten at økonomien er i orden blir det
vanskelig å drifte menigheten. Lønn til ansatte
skal betales og utstyr kjøpes inn. Når en menighet
vokser så sterkt som vår menighet har gjort i de
siste årene, blir det vanskelig å klare seg bare med
frivillig innsats. Oppgavene blir så store at man
ikke kan forvente at noen, som har vært på jobb
hele dagen og i tillegg har familie, kan ta seg av
dem. Så kommer det oppgaver som vi ikke kan
eller får lov til å løse ved dugnadsinnsats, byggeeller malearbeider, som krever spesialkompetanse
og er regulert av lovverket.
I St. Paul Menighet står disse store oppgavene
i kø. Vi er nå i ferd med å avslutte orgelprosjektet.
Vi har fått inn en god del støtte fra Ekbos Legat
og Fures stiftelse på Østlandet. Stift Klosterneuburg har også støttet oss, og mange i menigheten
og enkeltpersoner utenfor menigheten har gitt
gaver til orgelet. Allikevel vil nesten halvparten
av kostnaden måtte belastes menighetens driftskonto. Det skal vi klare, men det tærer sterkt på
reservene.
Vi har nå fått et nytt lydanlegg i kirken til kr.
200.000, som synes å virke godt. Når ingen trekker ut kontakten til høyttaleren eller vi ikke glemmer å slå på anlegget, hører stort sett alle godt.
Et nytt ventilasjonsanlegg, som skal suge ut
brukt og fuktig luft oppe under hvelvene og blåse
inn renset og lett oppvarmet luft ved hovedinngangen, skal, håper vi, gi bedre luftkvalitet i kirkerommet for dem som besøker søndagsmessene
og forhindre at sot og støv fester seg på veggene.
Vi ser allerede at det begynner å bli skittent igjen,
bare få år etter at kirken ble malt.
Så må vi gå over kirken utvendig og kontrollere

og reparere pussen og slemme kirken utvendig for
å hindre at veggene trekker inn vann når det regner. Dette, frykter jeg, vil bli et millionprosjekt.
Utbyggingen av presteboliger på Bestemors
Minde er blitt forsinket med minst et og et halvt
år. Det betyr ikke nødvendigvis noen besparelse,
for i mellomtiden må vi leie boliger til to prester
på det åpne marked og det koster.
Så sterkt som menigheten har vokst, vi hadde
per 2. oktober 18.567 medlemmer og er per i dag
bispedømmets største menighet, så skulle vi ha
inntekter nok til å klare disse oppgavene. Men
«registreringssaken» kaster skygger over de økonomiske utsiktene. Krav fra myndighetene om
tilbakebetaling av for mye utbetalt statlig støtte
er blitt anket inn til departementet. Det samme er
beslutningen om å ikke godkjenne som registrerte
katolikker alle dem, hvis medlemskap ble avklart
i løpet av våren 2015. Kirken har nå ført bevis for
at alle de, som vi når fører opp som katolikker og
medlemmer etter 1.4. også var det ved årsskiftet
2014/2015. De har også betalt sin skatt og
dermed også kirkeskatt. Så hvorfor skulle de ikke
gjelde som tilskuddsberettiget? Men dette skal
nå avgjøres av et departement og det kan drøye
til langt ut i det neste år før vi vet noe mer. I mellomtiden er det avgjørende for bispedømmets og
menighetenes økonomi hvor mange medlemmer
vi får godkjent for inneværende år. Vi håper at det
blir ca. 17.000 for St. Paul Menighet. I verste fall
blir det bare ca. 10.000. Det betyr en inntektssvikt på ca. 2 millioner. Selv om dette siste skulle
skje, så skal vi allikevel klare oss; vi får bare et par
vanskelige år.
Dette er grunnen til at jeg igjen tar opp økonomien og ber menighetens medlemmer om å
være bevisste på å støtte opp om menighetens
økonomi, ved å være mer rundhåndet når dere
gir kollekt, ved å gi kirkebidrag med skattefradrag
eller gaver til kirken. Vi bruker så mye på oss selv

Forsidebilde: Det nye orgelet er på plass i kirken og ble velsignet 1. november. På det lille bildet er organist Amund Dahlen og orgelelev Vendel Helland på plass ved orgelet. Se mer om orgelet på s 4.

og på unødvendige ting. Å tenke på Kirken er et
ansvar som påligger oss alle. Vi ønsker
at Kirken skal være der for oss når vi trenger den.
Da må vi også være med og ta ansvar for å holde
oppe dens drift.

og satt vår St. Paul Menighet her i Bergen, for å
forkynne hans ord.
Gud velsigne dere, Marias
forbønn ledsage dere.

Selv om der er skyer på horisonten, så går vi
fremtiden i møte med tro og tillit til Gud, vår Far,
som har grunnfestet sin Kirke på Klippen, Peter,

Deres sogneprest
Dom Alois

feiringen av sogneprestens 60-årsdag
Dagen begynte med en fullsatt høymesse hvor
blant annet St. Paul koret var med. Etterpå ble det
utvidet kirkekaffe i gymsalen i skolen med mange
kaker, taler og musikalske innslag.

Sogneprestens takk
Jeg vil på denne måten få takke alle som har
deltatt i og bidratt til feiringen av min 60 årsdag.
Jeg er dypt rørt og takknemlig over all oppmerksomhet, over alle gode ord, all den deilige maten,
over sang og underholdning og over alle gavene
til vårt nye orgel. Det kom inn til sammen kr.
115.250, - som kommer vel med for å betale orgelregningen. Jeg gleder meg hver eneste søndag
over hvor vakkert det klinger og ser frem til at det

blir helt ferdig og kan lyde i all sin fylde og styrke.
Jeg gleder meg sammen med alle orgelelevene fra
Orgelklubben Ferdinand, som med dette får et
fantastisk øvelsesinstrument, som forhåpentligvis
vil inspirere dem til å bli enda flinkere til å spille.
Det nye orgelet er en investering i fremtidens
kirkemusikk i St. Paul Kirke. Jeg håper også at
dere alle kan glede dere sammen med meg over
dette fantastiske instrumentet. Dom Alois
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innvielse av orgelet
Allehelgensdag ble en ekstra stor festdag i år siden biskop Gerhard Schwenzer
(bilde under) feiret messen med oss hvor
han blant annet velsignet det nye orgelet.
(til høyre) Vi hadde organisten fra Notre
Dame i Paris, Olivier Latry, med oss på
orgelet (nederst til venstre) Orgelets konsulent, Anders Johnsson var også med
(nederst i midten), og det ble blant annet
fremført et stykke for to orgler og kor
sammen med St. Paulkoret.

Barmhjertighetens ansikt
Av leder for menighetsrådet Ewa Bivand

Den 8. desember 2015 begynner det «ekstraordinære jubelåret for barmhjertighet». Pave
Frans utropte dette hellige året i forkynnelsesbullen «Barmhjertighetens ansikt» (Misericordiae
vultus). Det er pavens ønske at Kirken skal leve
i lys av Jesu ord i Lukasevangeliet: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig» (Luk 6,36)
og at det hellige år skal være «en nådens tid for
Kirken og hjelpe til med å styrke de troendes
vitnesbyrd og gjøre dem mer virkningsfulle». I
dokumenter som kommer fra Det Pavelige Råd
for Nyevangelisering finnes det mange forslag
og oppfordringer som pilegrimsturer til Roma
og andre steder, skriftemål og bot, avlat, karitative gjerninger og lesning av Den guddommelige
komedie av Dante Alighieri.

Menigheten gleder seg over det flotte
instrumentet som bare mangler de siste
justeringene før det kan høres i full
bredde og vil derfor takke alle som har
bidratt til orgelprosjektet både økonomisk
og med praktisk bistand.

der hvor tanker
ei er kjent»
og be Guds
miskunns
rosenkrans
og den gamle
Anima Christi
- Kristi sjel –
bønn.
Pave Frans
vet at denne
verden som er
preget av individualisme,
sekularisme
og fortvilelse trenger barmhjertighet. Han vet at
Gud elsker oss alle, og mens Guds barmhjertighet
finnes uansett og er grenseløs, så er det vi selv
som må åpne våre hjerter, legge vår rasjonalisme til side og si «Jesus, jeg stoler på deg, hjelp
min vantro». Klarer vi det så kan vi ta jubelåret
og pavens ord på alvor og ikke avvise dette som
tomme ord.

Noen vil kanskje si at dette bare er mange
store ord, slik mange kirkelige dokumenter er
fulle av. Men endrer det noe? Sekulariseringen
pågår, verden ser ikke ut til å bli særlig bedre,
kanskje tvert imot. «Hva er vitsen med store
ord?». Dette er på en måte en forståelig reaksjon.
Men det behøver ikke å være slik. Vi kan fylle
disse ordene med mening og handling. Med mening, fordi vi først må reflektere over hva Guds
barmhjertighet betyr, hvordan vi kan vise barmhjertighet og hvorfor verden trenger den i dag
mer enn noensinne. Og vi må fylle disse ordene
med handling, fordi «Troen i seg selv er død, om
den ikke får vise seg i handling». ( Jak 2, 14-18)

Det er opp til enhver av oss å fylle pavens ord
med mening på vår egen måte. Likevel er det en
del ting vi kan gjøre sammen, styrke og støtte
hverandre i troen. Menighetsrådet vil sammen
med gruppene i menigheten komme med forslag
til hvordan vi som menighet kan vise barmhjertighetens ansikt i løpet av året som kommer.
Gjennom vår tro og våre gjerninger.

Guds barmhjertighet er stor og ubegripelig for
oss mennesker. Den er et av de store mysteriene.
Likevel ønsker det moderne menneske i oss å
forstå. For å nærme seg dette målet kan noen lese
bøker eller encyklikaer – som pave Johannes Paul
IIs Dives in misericordia (Rik på miskunn). Andre
leser akademiske drøftinger eller populære katolske blogger. Noen vil lese søster Faustinas dagbok
hvor man finner mer enn teologiske betraktninger. Men til slutt må man bøye kne og innrømme med ydmykhet: «La da troen være støtte
St. Paul Menighetsblad
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JULEMESSER I ST. PAUL
MENIGHET

Torsdag 24/12, Julaften:
15.00 Familiemesse
17.00 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på Marias Minde
21.00 Messe på polsk
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke

13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk 		

Søndag 3/1 2015 Epifani/Hellig tre kongers dag
9.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Fredag 25/12, 1. Juledag
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
16.15 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

VOSS, St. Olavs Senter
Fredag 25/12 2015 1. Juledag
11.00 Høymesse
Lørdag 26/12 2015 St. Stefanus
11.00 Polsk/norsk messe
Søndag 27/12 2015 Hl. Familie
11.00 Høymesse
Fredag 1/1 2016 1. Nyttårsdag
11.00 Høymesse
Søndag 3/1 2016 Epifani
11.00 Messe på polsk/norsk

Lørdag 26/12, 2. Juledag, St.Stefanus
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Messe på norsk
12.00 Messe på litauisk
13.00 Messe på vietnamesisk
17.00 Messe på tamil
18.00 Messe, filippinsk
Søndag 27.12, Den Hellige Families Fest
9.00 Messe
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Messe på polsk, Marias Minde
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står
noe annet.

Om ikke så lenge begynner vi på ny «ventetid».
Denne ventetiden er ikke i seg selv målet, for det
er Kristi fødsel vi alle venter på. Advent er en tid
for refleksjon, bønn og meditasjon, og det er en
tid for å puste inn alt det gode Gud har gitt oss,
for så å puste ut alle våre bekymringer og alle våre
byrder i vår hverdag. En av de største erfaringer
jeg gjorde meg etter ett år i kloster, var at fokuset
fra å skulle «gjøre» ble byttet ut med det å bare
«være»… Det å ta del i noe som er større enn seg
selv og det å ta del i en rytme som man ikke selv
skaper.
Selvsagt skal gaver kjøpes, huset vaskes, festklærne strykes, maten forberedes osv. osv. for
det er jo tross alt Jul vi venter på. Men la oss ikke
glemme at Advent er Kristussentrert og det er
Han som fortjener fokus i denne tiden. Kanskje
går vi inn i Advent litt på samme måte som mange
av oss kjører bil. Vi fikler med mobiltelefoner,
brusflasker, pølser og bagetter, sjokolade og
boller mens vi samtidig betjener musikkanlegget,
så glemmer vi ofte hvor viktig det er å holde fokus
på trafikken.
gleden blir stor men ganske så kortvarig, men om
gleden er Kristus så vil gleden være av en annen
dimensjon, en evig glede.

La oss ikke late som om vi ikke vet hva som vil
komme, la oss ikke late som om at Gud blir født
på ny, la oss ikke late som om at vi ikke allerede
vet hvem Kristus er… Det er ikke dette Advent
handler om.

Vi venter på Kristus, og på samme måte som
i all liturgi, gjør vi fortid om til nåtid, og det innebærer også at vi tar del i den samme gleden
som Maria og Josef opplevde da Jesus ble født, og
den samme gleden gjeterne på marken og de tre
konger ble møtt med da de så Jesusbarnet. Dette
er den gleden vi alle venter på å ta del i, og bare
tanken på den enorme gleden gjør at jeg med
oppriktighet ønsker alle i
st. Paul menighet
en riktig
GOD ADVENTSTID.

Adventstiden er til for å reflektere over hele
skapelsesverket og hele frelseshistorien frem til
i dag. Hvem er denne Jesus? Og hvorfor valgte
han å komme til verden på denne måten? Fantes
det noen bedre måte å frelse verden på? Disse
spørsmålene kan vi undre oss over til vi blir gammel og grå, men det er viktige spørsmål som
trenger tid og refleksjon.

Torsdag 31/12, Nyttårsaften
9.00 Messe på Marias Minde
18.00 Takkemesse for det gamle
år og tilbedelse på tamil

Jo bedre vi kjenner den vi venter på, jo større
glede blir det å møte ham, og derfor er det så
viktig å ha fokuset på riktig sted. For hvis målet
er gavene og Julemiddagen, så er jeg sikker på at

Fredag 1/1 2016 1. Nyttårsdag/Maria, Guds 		
mor
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
St. Paul Menighetsblad

advent - vi venter på kristus
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«SPENNENDE, MORSOMT OG
UTFORDRENDE»

Caritas Bergen - mange aktiviteter
Caritas er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Vi hjelper fattige og hjelpetrengende over
hele verden. Caritas Bergen driver nå infosenter
for europeiske arbeidsinnvandrere med kontor i
Magnus Barfotsgate 22 (Robin Hood huset). Våre
brukere er i hovedsak katolikker, som kommer fra
land som bl.a. Spania, Portugal, Italia,
Polen og Litauen. Senteret åpnet i september
2013, og i fjor hadde vi over 1.900 besøk på infosenteret. Vi driver norskkurs på dagtid på begynnernivå og for viderekomne. Noen av kursene
kjøres i et klasserom i Robin Hood huset, andre
driver vi i Krypten under kirken. Vi har også
norskkurs og språkkafé om søndagene i Robin
Hood huset.

Språkkurs for arbeidsinnvandrere i Krypten

masjonsmedarbeider Mags Esquila,
mobil 983 62344. I tillegg har vi 12 frivillige,
som hjelper til med norskkursene, arbeider på
infosenteret eller organiserer Strikkeklubben og
Tirsdagskaffen. Strikkeklubben er hver torsdag
kl 17-19 i Birgittakjelleren. Kontaktperson: Kari
Melberg, 909 33 154. Tirsdagskaffen er hver tirsdag i Birgittakjelleren etter 19-messen, unntatt
når det er Katolsk Forum. Det er bare å møte opp.
Mer informasjon finner man på
caritasbergen.no.
Caritas-søndag

I tillegg til gratis norskkurs, tilbyr vi hjelp med å
komme inn på boligmarkedet, hjelp til registreringer på offentlige kontorer, tolketjenester
og ikke minst hjelp til å finne lønnet arbeid.
Våre brukere er for en stor del mennesker, som
har mistet arbeidet i sine hjemland. De kommer
til Norge for å finne nytt arbeid, slik at de kan
forsørge sine familier i hjemlandet. I fjor klarte
vi å skaffe 41 personer jobb, hittil i år har over
100 personer fått lønnet arbeid. Arbeidsinnvandrere fra andre EØS-land har lov å oppholde seg
i Norge i 6 måneder for å søke arbeid. Dersom de
ikke får jobb-tilbud i løpet av disse månedene, må
de reise tilbake til hjemlandet.

Vel 5000 kroner kom inn på kakesalg og blomsterlotteri i Birgittakjelleren Caritas-søndag 27.
september. Rosa Quijada og hjelpere serverte
kaffe og kaker laget av Caritasvenner og den vietnamesiske gruppen, og Caritasmedlemmer solgte
lodd i blomsterlotteriet. Takk til alle som bidro til
dette flotte resultatet!
tlodning på Caritassøndag

Grasrotandelen
La din grasrotandel gå til Caritas Bergen, som har
organisasjonsnummer 812 273 442.

Infosenteret har to deltidsansatte: daglig leder
Gunnar Solheimsnes, telefon 97193805 og inforSt. Paul Menighetsblad

Menighetens nye kapellan, p. Bjørn Tao Quoc
Nguyen har ikke problemer med å sette ord på
sitt 3 ukers lange førsteinntrykk fra St Paul menighet. «Her er det orden i rotet», fortsetter han
– «en salig blanding av alt. Min oppgave er å være
bindestrek, ikke én strek, men mange, slik man
har lært å tegne tankekart på skolen».
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P. Tao røper med dette en av sine hjertesaker.
Her kan han bli et godt bindeledd mellom de godt
etablerte som driver mye av arbeidet i dag og den
generasjon som vil komme om noen år.
Det er heller ikke en hemmelighet at p Tao vil
være en viktig støttespiller for sognepresten. Med
norsk som morsmål og erfaring i yrkeslivet som
serviceelektroniker, aner vi oss flere og viktige
oppgaver av administrativ art i denne vår
tverrkulturelle, flerspråklige og voksende menighet. Menigheten ønsker p Tao lykke til med
arbeidet, og han kan være forvisset om hjelpende
hender og forbønn i sitt arbeid her.
A.S.

Med bakgrunn i oppvekst og ungdomsår i det
vietnamesiske miljøet i Oslo, og senere i NUK,
har han god erfaringsbakgrunn for det som er
formelle oppgaver i menigheten, nemlig den vietnamesiske sjelesorgen og fokus på ungdom.
For tiden er han i full gang med hjemmebesøk
for å bli bedre kjent med aktive medlemmer, så
vel som dem som er i livsfaser der de ikke har så
mye tid til menighetsarbeid. «Jeg er opptatt av
relasjoner – å ha kontakt – også med dem som
på grunn av bosted, arbeid og tunge tak som
småbarnsforeldre ikke klarer å komme i kirken
så ofte som de skulle ønske seg. Når de ikke
klarer å komme til kirken, må Kirken, og jeg som
prest, komme til dem. Jeg må lytte og støtte dem
i de utfordringer de har. Dette er gjerne relativt
nye ekteskap. Disse unge skal bygge et forhold
samtidig som de har lange arbeidsdager og også
våkenetter med små barn. Kanskje oppdager de at
de mangler kunnskap når de skal formidle troen
videre til sine små barn. Hvor er Gud, Ja, hvem
er Gud? Her håper jeg å kunne være hjelp og
støtte til noen som nok føler at det kommer litt vel
mange utfordringer samtidig».

Konserter

Ekteskapskurs

Julekonsert
Mandag 14.desember kl 16.30
Alle barnekorene og St. Paulkoret deltar sammen
med elever fra Orgelklubben Ferdinand

Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Dette går over 5 ganger. Høstens kurs er nå godt i gang. Neste kurs
begynner 17. februar 2016. Kursavgift på 500kr
dekker kursmateriellet.
Påmelding på menighetskontoret.

Internasjonal julekonsert
Lørdag 19. desember kl. 16.30
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De levende steinene
Av Tobias Sønnesyn

250 meter under havet ligger en enkel, liten
kirke badet i morgensol, blant palmetrær og minareter. Ut av de åpne dørene strømmer det lovsang: ”Qodooson! Qodooson!” synger menigheten
– ”Hellig! Hellig!” på arabisk.

ger), Gazastripen og Øst-Jerusalem vært okkupert
av Israel. All den tid har palestinerne der vært
nektet mange av sine rettigheter.
”Vi opplever at okkupasjonens virkelighet er
ukjent for veldig mange. Derfor arbeider St. Yves
for å spre oppmerksomhet om forholdene vi lever
under,” forteller palestineren Rafat Sub Laban.
Han jobber for den katolske menneskerettighetsorganisasjonen Society of St. Yves i Jerusalem.
”Vi gir også juridisk bistand til fattige og undertrykte mennesker som på ulike måter rammes av
den israelske okkupasjonen.”

Denne søndagen i fastetiden er det glede i
Terra Santa, den romersk-katolske menigheten
i Jeriko. For en knapp måned siden kom lille
Sanad til verden, og i dag skal han presenteres for
menigheten. Han blir tatt imot med applaus når
sognepresten Fader Mario løfter ham opp foran
de 220 medlemmene.
Jeriko ligger som en grønn og tilbakelent oase i
det ugjestmilde ørkenlandskapet like nord for Dødehavet. Ikke bare er det verdens lavest beliggende by; med sine 10.000 år regnes den som en av
verdens eldste byer, og stedets historie er rik. Her
mener man at mennesket først gjorde seg bofast
og at jordbruket oppstod. I bibelsk tid var Jeriko
den første byen som Josva og israelittene tok etter
å ha vandret 40 år i ørkenen. I dag ligger morbærfikentreet som Sakkeus skal ha klatret i midt i
byen. Mot vest troner Fristelsesberget, hvor Jesus
fastet og ble fristet av djevelen. I øst renner Jordanelven forbi stedet der Johannes døpte Jesus.

Rafat forklarer hvordan israelsk lovverk og
politikk diskriminerer mellom jøder og palestinere, for å gjøre livet så ulevelig at de til slutt gir
opp og drar sin vei: Tillatelsesystemet, separasjonsmuren og sjekkpunktene som begrenser
bevegelsesfriheten deres. Den diskriminerende
tilgangen på vann, eller på tjenester og velferdsgoder som utdanning, søppeltømming, forsikring
og folketrygd. Trusselen om å miste
botillatelsen i Jerusalem, enda du er derfra. De
mange husødeleggelsene.
Eller landran, som i den aktuelle saken i
Cremisan-dalen utenfor Betlehem. I august i år
begynte israelsk militære å luke opp oliventrær,
noen så gamle som 2000 år, fra land eid av kirken
og palestinske kristne familier. De rydder vei for
en forlengelse av separasjonsmuren. Den kommer
til å skille to Salesianer-klostre – nonnene havner
på palestinsk side, munkene på israelsk – og vil
hindre palestinerne i å ha tilgang til marken sin.
Dette på tross av at murens planlagte rute ikke
følger den anerkjente grensen. Rafat regner med
at konfiskeringen vil åpne for fortsatt ulovlig israelsk bosettingsutbygging. Saken er heller ikke
ferdigbehandlet i rettssystemet. I protest holdes
det daglige bønnestunder, og hver fredag feirer de
messe i dalen.

”Det er annerledes å være kristen her,” forteller fransiskaneren Fader Mario med en sjarmerende italiensk aksent, selv om han egentlig er fra
Libanon. ”Jesus snakket til menneskene i Jeriko.
Vi er privilegerte som får leve på samme sted som
tekstene taler om. Det lar oss gå inn i Jesu mysterium på en annen måte, og hjelper oss til å forstå
og følge hans eksempel når vi har det vanskelig.”
I overkant av 200,000 palestinske kristne lever i Det hellige land. Av de er 150,000 borgere i
Israel, mens de resterende 50,000 lever under en
okkupasjon som verdenssamfunnet betegner som
ulovlig. I 48 år har Vestbredden (hvor Jeriko ligSt. Paul Menighetsblad
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Til høyre :
Månedsgamle
Saned
treffer menigheten sin
for første
gang
Under:
Sogneprest
og rektor
Fader Mario
sparker
fotball med
elevene ved
Terra Santa
katolske
skole i Jeriko

I 2009 bestemte Den latinske patriarken av
Jerusalem og andre palestinske kirkeledere seg
for å gå sammen og publisere det palestinske Kairos-dokumentet, kalt ”Et sannhetens øyeblikk”.
Dokumentet er et rop til verdenssamfunnet om
hvordan de opplever livet under okkupasjonen, og
det er et vitnesbyrd om deres tro, håp og vilje til å
skape rettferdighet og fredelig sameksistens med
alle mennesker som bor i området. Som kristne
palestinere erklærer de at den militære okkupasjonen av landet er en synd mot både Gud og
mennesker, og de gir sterkt uttrykk for at enhver
teologi som legitimerer denne okkupasjonen er
fjernt fra kristen lære.

”Be for oss, vis solidaritet, og kom på besøk
– ikke bare stå på utsiden!” oppfordrer Fader
Mario mens vi sparker fotball i skolegården til
Terra Santa katolske skole i Jeriko. De palestinske kristne opplever at mange av deres trosfeller
som besøker Det hellige land bare er interessert i
de hellige stedene. De glemmer helt "de levende
steinene", nemlig de første kirkesamfunnene som
totusen år senere lever i troen, i landet hvor det
hele skjedde. Beskjeden er klar, enda den leveres
med italiensk aksent: ”Fred og rettferdighet er
ikke bare ord, de er handling.”

Forfatterne av dokumentet har et tydelig engasjement for at okkupasjonen må opphøre. De
utfordrer alle, lokalt og internasjonalt, til å være
med og legge press på staten Israel slik at det de
beskriver som undertrykkelsespolitikk og likegyldighet overfor internasjonal rett kan opphøre.

Vi ber deg, med din ildfulle forbønn,
om å rive ned denne muren,
murene i våre hjerter,
og alle murer som som skaper
hat, vold, frykt og likegyldighet
mellom mennesker og blant nasjoner.

Bønn til Vår Frue som river ned murer

Videre lesning
Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina
og Israel – www.eappi.org
Jens Olav Mæland – Glemt av sine egne (Avenir
forl., 2009)
Kairos Palestine – www.kairospalestine.ps
Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center –
www.sabeel.org
Society of St. Yves – www.saintyves.net
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Avlat som et tegn på Guds
barmhjertighet til levende
og døde
p. Piotr Gąsior

Den 8.desember 2015, på festen for Jomfru
Marias uplettede unnfangelse begynner Barmhjertighetens År, som pave Frans utropte med
sin bulle. I dette dokumentet minner paven oss
om at vi mottar Guds barmhjertighet gjennom
botens sakrament, hvor våre synder blir tilgitt.
Paven minner oss også om at alle troende kan få
slettet all straff for sine synder ved å gå gjennom
en Hellig Dør, som han kaller «Barmhjertighetens
Port». På den måten referer paven til tradisjonen
med avlat, som har sine røtter i Evangeliet og som
allerede ble praktisert i urkirken. Vi leser i evangeliet at Jesus ga Peter nøklenes makt «Og jeg vil
gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder
på jorden, skal være bundet i himmelen, og det
du løser på jorden, skal være løst i himmelen»
(Mt.16:19). Her er det verdt å minnes hva Kirkens
dokumenter sier om avlat. Vi leser i Den katolske
kirkes katekisme at avlat er ettergivelse overfor
Gud av timelig straff for synder hvor skylden
allerede er slettet ut (KKK 1471).
For å kunne forstå Kirkens lære og praksis
må vi vite at vi også ved å begå mindre alvorlige
synder, pådrar oss en timelig straff, mens ved en
dødssynd er det både en timelig og en evig straff (i
helvete). Gud ønsker ikke vår fordømmelse i helvetet og dermed blir den evige straffen for våre
dødssynder slettet gjennom botens sakrament.
Likevel er ikke alle mennesker klare for himmelen
etter skriftemålet. Derfor forkynner Kirken, i
samsvar med Den Hellige Skrift, at det finnes
en tilværelse i Skjærsilden etter døden. Dette er
virkeligheten for de sjeler som i dødens stund var
forenet med Gud, men som ennå ikke har gjort
bot her på jorden for alle syndene sine. Det er nettopp derfor presten gir oss bot etter vi har skriftet
– for at vi skal kunne gjøre opp for den timelige
straffen. I tilfeller der synden har forårsaket stor
urett er det ikke nok å bare gjøre den boten som
St. Paul Menighetsblad

presten tildeler oss i skriftemålet. Det er nødvendig med en personlig bot. Noen gang kan det
hende at Gud tillater enkelte stor lidelse som en
mulighet til å gjøre bot for den timelige straffen
allerede her på jorden. Gud ønsker ikke at vi må
lide i Skjærsilden. Og i tillegg kan Gud slette den
timelige straffen nettopp gjennom avlatens nåde.
I KKK 1471 leser vi at avlat kan være fullstendig
(vi er fritatt for hele den timelige straffen) eller
delvis (delvis fritatt). Dette betyr at hvis man dør
rett etter å ha fått fullstendig avlat så går man rett
i himmelen, mens etter å ha fått delvis avlat blir
man en kortere periode i Skjærsilden.
Fullstendig avlat kan oppnås av en døpt person
som er i full kommunion med Kirken og som
oppfyller følgende krav:
- Være i nådens tilstand
- Ta imot nattverden
- Be i pavens intensjoner (vi trenger ikke å vite
hva pavens intensjoner er. Det er viktig at man
ber en bønn i disse intensjoner, f. eks. Fader vår
eller Hill deg Maria)
- Være fri fra noen som helst tilknytning til synd,
inkl., mindre alvorlige synder. Her dreier det
seg om et radikalt brudd med en hvilken som
helst situasjon/anledning, som vi vet at kan føre
til synd; dette dreier seg om avkall på vår tilknytning til egne svakheter, dårlige vaner, avhengigheter etc. Den dagen burde vi be Gud om å få
styrke til å overvinne alle våre svakheter som kan
ha makt over oss.
- Gjøre en avlatshandling som er presisert av Den
Hellige Stol.
Praksisen med avlatshandlinger ble spredt i
kirken i middelalderen i en så stor grad at mange
bønner, gudstjenester, medaljonger, statuer o.l.
fikk en avlat knyttet til seg. Motivasjonen bak
dette fra Kirkens side var å formidle nåden. Med
tiden ble dessverre noen av disse handlingene
12

(f.eks. å kysse korset) til et magisk ritual som for
mange vanlige mennesker etter hvert fikk mer betydning enn sakramentene. Det dukket også opp
noen, som betraktet avlat som en slags «vare»
(f.eks den beryktede dominikaneren fra 1500 tallet, Teztel, hvis overtramp provoserte Martin
Luther). Ved Konsilet i Trient ble disse misbrukene kritisert og avskaffet.
Avlatsspørsmålet ble også diskutert i det 20.
århundret. Inntil nylig var det fortsatt mulig til å
få et bestemt antall dager med avlat avhengig av
den fromme handlingen man gjennomførte. Inntil
pave Paul VI endret denne praksisen ved sin
apostoliske konstitusjon «Indulgentiarum doctrina» av 1.januar 1967. Istedenfor innførte paven
forskjellen mellom delvis og fullstendig avlat og
presiserte vilkårene for å få avlat. I dag er det den
apostoliske konstitusjonen «Enchiridion Indulgentiarum» fra 16.juli 1999 som gjelder i Kirken.
Hvis vi tror at Peter, den første paven, og de
etterfølgende paver er synlige etterfølgere av Kristus på jorden, så må vi med ydmykhet ta i bruk
disse handlinger som paven knytter avlatens nåde
til.
Kirken gir oss følgende handlinger som muligheter til å få fullstendig avlat hver dag:
- Lese og meditere over en tekst fra Bibelen i
minst en halv time.
- Be en del av rosenkransbønnen sammen med
noen andre på et sted etter eget valg. Hvis man
ber alene, så må man be den foran det Allerhelligste Sakramentet – under tilbedelse i kirken.
- Tilbe Det Allerhelligste Sakrament i en halv time
i kirken, i et kapell eller gå en godkjent korsvei.
Her kan man gå alene gjennom alle stasjoner. En
syk/sengeliggende person kan istedenfor meditere over Kristi lidelse i minst en halv time.

Korset.
- Deltakelse i åndelige øvelser i minst tre dager –
f.eks. retrett.
-Offentlig be Act of Reparation to the Most Sacred
Heart of Jesus på festen for Jesu helligste Hjerte.
- Offentlig be Act of Consecration of the Human
Race til Kristus på Kristi Kongefest.
- Alle som bruker en religiøs gjenstand (rosenkrans, kors, skapular, medaljong) velsignet av
biskopen eller paven på festdagen for apostlene
Peter og og ber Trosbekjennelsen samme dag.
- Ta i mot Første Kommunion eller delta i Førstekommunionsmesse.
- Fornyelse av dåpspakten Påskenatt eller på
minnedagen av sin egen dåp.
Andre handlinger som fører til fullstendig eller
delvis avlat står i den apostoliske konstitusjonen
Enchiridion Indulgentiarum av 16.juli 1999. Dette
dokumentet minner oss om at troende kan få avlat ikke bare for seg selv, men også at de kan anvende avlat for de avdøde som lider i Skjærsilden.
Dokumentet nevner i denne sammenheng også
en annen religiøs praksis hvor man kan oppnå
fullstendig avlat og anvende den for sjeler i Skjærsilden. Nemlig å besøke en kirkegård mellom den
1. og den 8. november samt be for de avdøde. Det
er viktig at vi husker at vi kan hjelpe de avdøde
i løpet av den første uken i november. Gud ønsker ved hjelp av våre bønner å føre alle sjeler fra
Skjærsilden til Himmelen. La oss bruke denne
muligheten og be for en sjel vi ikke kan være sikker på at er i Himmelen hver dag den uken. La oss
huske i disse novemberdagene de vanlige vilkår
for avlat – helliggjørende nåde, mottagelse av den
hellige kommunion, bønn i pavens intensjoner,
frihet fra tilknytning til synd. Og la oss huske på
denne muligheten til å oppnå fullstendig avlat for
sjeler i Skjærsilden ved å besøke en kirkegård og
be for de avdøde. La dette være vårt svar på
oppfordringen fra pave Frans som ved inngangen
til Barmhjertighetens År
ikke bare snakker om Guds
Miskunn, men kaller oss alle
til å vise miskunn. Måtte Guds
miskunn omfatte ikke bare de
levende men også de døde.

I tillegg, i samsvar med det nåværende liste fra
Den Hellige Stol, kan man få avlatens nåde på
andre dager hvis man utfører følgende religiøse
handlinger:
- Kirkebesøk på en patronatdag (i vår menighet er
det Apostelen Paulus omvendelse den 25.januar)
– og be Fader Vår og Trosbekjennelsen.
- Ta imot – også via radio/fjernsyn – pavens velsignelse Urbi et orbi.
- Deltakelse i Langfredagsliturgien samt kysse
13

St. Paul Menighetsblad

EKTESKAPET SOM VEI TIL
HELLIGHET
Helligkåring av Louis og Zélie Martin 18. oktober 2015.

Under menighetens pilegrimstur gjennom
Lisieux i oktober 2014, fikk den som ønsket det
anledning til å be ved relikvieskrinet til ekteparet
Louis og Zélie Martin. Fra og med 8. september
2008, i forbindelse med deres saligkåringsprosess, ble deres levninger plassert sammen i et
relikvarium i krypten under den basilikaen som
ble bygget i forbindelse med kulten rundt deres
helligkårede datter Sta. Thérèse av Lisieux. Allerede i 2014 var det knyttet store forventninger til
ekteparet Martin. Deres relikvier stod på alteret
under den ekstraordinære familiesynoden dette
året, og ryktene gikk om en snarlig helligkåring
etter enda et godkjent mirakel på deres forbønn.
Nå vet vi at det skulle skje under familiesynoden
18. oktober 2015.

impuls. De levde sågar i Josefekteskap de første ti
månedene etter at de ble gift, inntil deres skriftefar anbefalte dem et ekteskap som skulle bære
frukter. De fikk til sammen 9 barn. Fire av dem,
derav to små guttebabyer, døde i ung alder. Alle
deres fem gjenlevende jenter ble nonner, fire av
dem i Karmelittklosteret i Lisieux.

Ekteparet Martin er det første ekteparet i
kirkens historie som helligkåres sammen i en
prosess, og deres dag vil feires 12. juli, på dagen
for deres bryllupsdag. De er også de første foreldre til en helgen som helligkåres. Men dette skjer
ikke fordi de er den kjente Sta. Thérèse av Lisieux
foreldre. De saligkåres på grunn av sin livsførsel!
De var, og er for oss i dag, et strålende og tydelig
eksempel på «heroiske dyder» til kvinner og
menn som realiserer sitt kristne kall til hellighet
innenfor ekteskapet. Fokus på ekteskapet som
kall til hellighet har vært holdt særdeles skarpt
siden Pave Johannes Paul IIs pontifikat: «Gjennom sin gjensidige kjærlighet mottar (ektefellene)
Kristi Ånd i gave og lever sitt kall til hellighet.» I
ekteparet Louis og Zélie Martin finner vi tydelige
forbilder på hvordan vi som kristne kan leve med,
og møte livets sorger og gleder i familiene – med
himmelen som horisont.
Familien Martin var på mange måter en «uvanlig» familie. Både Louis og Zélie hadde i unge år
lurt på om Gud ønsket dem i kloster. Begge var
meget gudfryktige, gikk til messe daglig og løste
alle utfordringer med bønn og faste som første
St. Paul Menighetsblad

Til tross for dette spesielle utgangspunktet,
var utfordringene de hadde som foreldre og ektefeller ikke så forskjellige fra våre. På slutten av
1800-tallet stod de også overfor krig, sykdom,
tap og sorg. De merket også at kirken ble presset
fra mange hold. Men i familien Martin ble disse
utfordringene møtt med evigheten som horisont.
De gikk «alt i møte under Guds blikk, idet de satte
Jesus Kristus først i alle situasjoner både i gleden
og fortvilelsen, sikre på Guds omsorg og at de
med hans hjelp skulle være i stand til å gjøre hva
som helst og overkomme problemene». De lærte
også sine barn at de kunne gi Gud små ofre – som
juveler i evighetens krone.
Moren Zélie døde av brystkreft da Thérèse
av Lisieux var bare fire og et halvt år gammel. I
visshet om en nært forestående død, rådet hun
datteren Pauline om «ikke å håpe på for mange
gleder her nede», for da vil det bli «alt for mange
skuffelser». «Hvis jeg ikke hadde håpet om gleden
i Himmelen, skulle jeg være meget ulykkelig».
Og om vi ser på enkemannen Louis Martins siste
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leveår, med hjerneslag og psykiatrisk lidelse, innlagt over flere år på psykiatrisk sykehus, skal vi
kanskje slutte å tenke at hellighet er en opphøyet
menneskelig følelse for de vellykkede.

Vi kan fornye vårt håp om at også våre ekteskap
skal være en vei til hellighet så vi virkelig kan
sette pris på muligheten det gir oss til å gi opp
selvsentrerte prosjekter og lære å si «du» eller
«vi» fremfor «jeg». Da kan vi være takknemlige
når ekteskapene oppleves
som en havn av trygghet og
glede mens vi også kan øve på
å møte skuffelser og avmakt
med tilgivelse og gudsfrykt.

I disse tider, hvor Kirken viser ekstra omsorg
for familier i nød, kan vi ta imot denne helligkåringen som en stor gave til alle de «vanlige»
familier som strever med sine liv. I stedet for å
unnskylde vår manglende vilje til å strekke oss
mot hellighet, kan vi få lov til å hente inspirasjon
og forbønn fra et ektepar som gjennom lidelse
og kors fant veien til oppstandelse og hellighet.

Av Anne Samuelsen

Velkommen til Solstrands Begravelsesbyrå

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Døgnvakt

55 55 16 16
Hermann Foss gate 11, 5007 Bergen		
Telefon: 55 55 16 16			
Telefaks: 55 31 48 27			

Solstrands begravelsesbyrå hjelper deg med alle
de vanskelige gjøremål som dukker opp i forbindelse med gravferden. I den vanskelige tiden når
en av ens nærmeste er gått bort, velger de fleste
å overlate de nødvendige gjøremål til begravelsesbyrået. Vi ordner alt papirarbeid, transporter,
blomster, musikk, sanger og dødsannonser. Vi
sørger også for at de aktuelle støtteordningene
kommer til anvendelse.
Avd. Laksevåg:
Damsgårdsveien 210
Telefon: 55 34 35 90
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E-post: post@solstrands.no
www.solstrands.no
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R.i.P.
Et trist budskap
nådde oss den 1. november, på høytiden
for alle helgen, at diakon Gunnar WicklundHansen var gått bort.
Han var OKBs første
permanente diakon.
Han ble født den 7. desember 1933 i Harstad,
og ble diakonviet i Bergen den 17. ferbuar 1991
– hvor han virket inntil han trakk seg tilbake på
grunn av sykdom.

Skattefradrag for gaver

av våre prester i norsk; han vil bli husket for sin
omsorgsfulle tjeneste i forbindelse med dåp, bryllup og begravelser, for sitt arbeide for Pastoralrådet og for sine mange oversettelser for St. Olav
Forlag. Her i St. Paul Menighet var han trofast til
stede hver eneste dag og tok seg av registrering
og preket og døpte, så lenge helsen hans tillot det.
Når dette leses, vil begravelsen allerede ha funnet
sted.
Jeg anbefaler ham til de troendes forbønn.
Herre, gi ham den evige hvile, og la det evige lys
skinne for ham. Herre, la ham hvile i din fred.
Amen.

Diakon Gunnar stilte sine krefter og sin
kunnskap til disposisjon for Kirken, og det lenge
før sin diakonvielse. Han har undervist mange

Dom Alois

velkommen til St. Paul pensjonistgruppe
St. Paul pensjonistgruppe har eksistert i over
20 år. Men vi har ikke vært særlig aktiv når det
gjelder informasjon.
Ettersom vi er blitt færre med årene tenkte vi at
det var på tide å si at vi er her fremdeles, og at vi
kan gjerne tenke oss flere interesserte.
Vi møtes hver mandag på 11-messen og samles etterpå til kirkekaffe.
Vi ønsker alle velkommen!
St. Paul pensjonistgruppe

Vikariat som menighetssekretær
St. Paul menighet søker en vikar for
menighetssekretæren i 70% stilling fra
begynnelsen av januar 2016.

samarbeid, være katolikk og vant til kontorarbeid
og data, beherske norsk skriftlig og muntlig og
engelsk muntlig og gjerne andre språk.

Varighet ca. 3 måneder.

Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgavene omfatter vanlige kontorrutiner (post, telefon, henvendelser og attester)
samt bank, føring av kirkebøker og evt. andre
oppgaver som sognepresten bestemmer. Søker
må ha gode evner til kommunikasjon og

Interesserte kan henvende seg til sognepresten, Dom Alois Brodersen,
tlf.: 482 77 282,
e-mail: alois.brodersen@katolsk.no
innen 10.12.2015.

St. Paul Menighetsblad
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får du kun ved bruk av kontonummer 3000.15.11110
Du har rett til skattefradrag for gaver til Kirken.
For ligningsåret 2015 er grensen for fradrag
20 000 kroner. Fradragsretten gjelder både for
personer og selvstendige bedrifter/virksomheter.
For å få fradrag på skatten må din gave til Kirken
være gitt innen 31. desember.

kan du stoppe en utbetaling eller også stoppe
ordningen helt. Det er en stor fordel for menigheten med faste givere, det gir en forutsigbarhet som letter styringen av økonomien. Du
får, dersom du ønsker det, en ukes varsel før tidspunktet for kontobelastning.
Skjema for avtalegiro ligger stiftet inn i midten
av menighetsbladet. Det fylles ut med personopplysninger og opplysninger om hvor ofte og hvor
mye du vil betale, og i skjemaet krysses av for
"Jeg ønsker å betale kirkebidraget med Avtale
Giro". Skjemaet sendes i brev til Oslo Katolske
Bispedømme som tar seg av det som skal gjøres
overfor bank og myndigheter. Skjemaet er også
tilgjengelig for nedlasting på vår hjemmeside.

Et regneeksempel: Fradraget fungerer på
samme måte som fradraget for renteutgifter. Det
innebærer at skatten blir redusert med 28% av
gavens verdi. Gir du eksempelvis 6.000 kroner,
blir skatten redusert med 1.680 kroner, og egentlig betaler du derfor bare 4.320 kroner. (For hver
100 kroner du betaler blir altså din reelle utgift
på 72 kroner siden du samtidig sparer 28 kroner
i skatt.) Vær oppmerksom på at for å få fradrag,
må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av
et år, og at kr 20 000 er et samlet tak for gaver til
ideelle formål gitt i 2015. Det går selvsagt an å gi
mer enn beløpsgrensen men du får ikke skattefradrag for det som overstiger grensen.

Ved bruk av vanlig giro, nettbank og telegiro
må bispedømmet få opplysning om hvem som har
betalt med navn og personnummer. Opplysningene kan sendes til Oslo katolske bispedømme,
Akersveien 5, 0177 Oslo, tlf. 23 21 95 00, faks
23 21 95 01, e-post kirkebidrag@katolsk.no. For
dem som ønsker å bruke nettbank eller telegiro og
betale inn selv, er det en stor fordel om de samtidig bruker KID-nummer. Ta kontakt med samme
adresse for å få tilsendt dette som kan brukes ved
innbetalingen. Gaven blir da registrert på riktig
giver og overført til riktig mottager fra Oslo. KIDnummeret kan brukes om igjen, og det er mulig å
legge det inn som fast oppdrag dersom din
nettbank har dette.

Gaven må innbetales til konto nr.
3000.15.11110. Ingen andre kontonummer gir
rett til skattefradrag for gaver til den katolske
kirken. Ligningsmyndighetene krever ved årsslutt
en samlet oppgave med navn og fødsels-/organisasjonsnummer, og for den katolske kirken er
bare Oslo Katolske Bispedømme godkjent som
administrator av ordningen overfor skattemyndighetene. Den enkelte kan derfor ikke selv melde
fra til myndighetene, ei heller kan menighetene
gjøre det.

Alle som gir, får ved årsskiftet melding om hvor
mye som er gitt. Dette får også ligningsmyndighetene beskjed om, slik at gaven automatisk blir
trukket fra på selvangivelsen.

Betalingsmåter:
Gaver kan innbetales med vanlig giro, ved nettbank eller telegiro eller ved avtalegiro.

Det er selvsagt også mulig å få skattefradrag for
enkeltgaver. Husk bare på å merke innbetalingen
med hvilket formål gaven skal gå til (F.eks St.
Paul menighet) og giverens navn og personnummer hvis du vil ha skattefradrag.
H.A.

Vi vil anbefale avtalegiro, som er en enkel
ordning og en billig betalingsmåte for alle parter. Gaven blir trukket fra din konto til avtalt
tidspunkt, en eller flere ganger i året uten at du
trenger å gjøre noe hver gang. Passer det ikke,
17
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livets gang
Dåp
Guiseppe Chiarella
Anh Nguyet Duong
Egle Beatrice Norkute
Lianna Kayasman
Lena Aleksandra Piec
Anna Maria Maciaga
Sebastian Morales Esechie
Arian Mijo Cvitkovic
Maria Graca Calica Nordvik
Linn Theresa Skulberg
Filip Nowak
Marcelina Kret
August Jegerstedt Selnes
Chanel Susana Niska
Sebastian Stolc
April Ulverud
Olivia Castillo Nilsestuen
Martine Sayago Olafsen
Joergina Alykxandra Bernas
Erazo
Selma Sæterdal Sanyang
Alexander Aguirre Anglevik
Marianne Tulipe Flores Mort
Tulipe Anja Deghouy
Alexander Svellingen Flatekvål
Eysau Hajau Nejma
Eyasau Hajau Nadan
Kaja Alexandra Papierniak
Piotr Antoni Bivand
Emma Victoria Søraa
Liam Morales Rojas
Amelia Snabaite
Don-Vincent Chau Do
David Francis Santhiapillai
Jon William Caramat Chan
Julian Kociela
Ksawery Stanislaw Kujawa
Christian Valentin Arentz
Alexander Tagadtad Sommer
Eliud Solomon Haile
Malena Christiansen Træet
Anna Winter Storebø
Adrian Victor Cepede-Vestly
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Sophie Tran
Ariam Semere Michael
Lukas Jonkus
Leif Johan Paredes Ovesen
Johan Caesar Esguerra Bonite
Samantha Amelie Segovia Mobo
Savannah Henriette Segovia
Mobo
Fabian Jablonski
Sarah Rendon Eriksen
Laura Jajcinovic
Gabriel Latorre Torsvik
Emma Andersen
Anne Emilia Parantar Carillo
Chantel Zaira Acevedo Brubakk
Patryk Baldowski
Macel Baldowski
Pia Andrea Convento
Nicolas Figueroa Morales
Sarah Vu
Cellomine Alegro
John Christoffer Bibåt Alegro
Jannica Raguindin Dato
Lucy Keji Wongo
Hilary Sebit Emmanuel Wongo
Bernice Akiyo Emmanuel
Wongo
Iris Beatriz Sælemyr
Maksymilian Gzela
Helena Iren Velasco Smenes
Maya Overå Ubeda
Katrin Ella-Jensen
Leah Grecka
Aylen Isabella Diaz-Salazar
Elena Esperanza Salazar Harring
Karl Todsen Mameland
Nathaniel Johannes Jarnes
Viet An Dang Nguyen
Savannah Laucyte-Lund
Olivia Nordeide-Maubach
Nikolai Boltryk
Sig Andreas Manimtim Hellene
Cornelia Helen Reszler Vatnøy
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Dorothy Jiatsa Januszewska
Olivia Gracian Gradelin
Willa Munoz Beaton
Alba Moro Findreng
Marcus Candido Tjore
Marcus Gabriel Visitacion
Sonia Maria Birlescu
Valentina Urdal Igland
Aleksander Lizana Tvedt
Mia Serine Lopez-Rasmussen
Emily Scarlett Melvær
Liwia Piwowarczyk
Magnus Festin Strømme
Lea Christina Tønjum Estrada
Amelia Garabito Alver
Eli Katrin Kazmierczak
Sandra Agata Heggland
Evelyn Marie Joseph
Ifechukwu Stephen Nwafor
!ver Jefferson Jadoc Federizo
Alice Nsengi
Dan Quy Le
Rafael Andres Baez Vacas
Ulvestad
Tatt opp i Kirken
August Jegerstedt Selnes
Margrethe Moe Sundven
Linn Theresa Skulberg
Ørjan Wiik Langøy
Hanne Lise Hammersland
Anita Lindvik-Sævareid
Kim Larsen
Elisabeth Larsen
Rebekka Larsen
Sunniva Larsen
Maria Larsen
Evy Hestnes

Vigsel
Katarzyna Helena Matuszewska
og Adrzej Matuszewski
Cecilia Hofvind og
Stian Dayanandam
Aneetha Sandvik og
Baptist Emiliyanus
Dionda Doan Trang Dang og
Daniel Nguyen
Sarah Jane Hails og
Bjørn Olsvik Gjelsten
Ewa Børtveit og
Håkon Terje Børtveit
Linn-Helen Thuen og
Fridtjof Joys Christensen
Kim Chi La og Tommy Næss

Sara-Hagos Mebrahtom og
Hidray-Zeray-Ghede
Helene Leiros og
Newton Duarte
Alzbeta Mechurova og
Tomas Lamacek
Pamela De La Vega Jimenez og
Tom Rune Kolsrud
Amalia Cemanes Nilsen og
Per Arne Nordset
Ana Sofia De Abren Henriques
og Oscar Manuel Rodrigues
Moreira
Ratsameechotkulchai Phatsorn
og Ariel Enriquez Santos

Julemesser i
Sogn og Fjordane

Døde
Luisito Chu
Kirsten Elisabeth Fick
Jorge Santander
Lars Frederik Endresen
Pawel Pawlak
Clive Andrew Scott
Toribio Mateo Bernadino
Katrine Raa Vihrovs
Jacob Zimmer Blaauw
Svein Åge Hillesøy
Gunnar Wicklund-Hansen

Katolsk Forum
Tirsdag 8/12-2015
"Nonneseter – meir enn eit stopp på Bybanen. Liv og liturgi i eit benediktinerinnekloster"
v/Alf Tore Hommedal, middelalderarkeolog og
førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
under Universitetsmuseet i Bergen.

24.12 - Førde kl.21.00 i Førde bedehus
25.12 - Førde kl. 10.00 og 12.00
26.12 - Førde kl.10.00
27.12 - Førde kl.10.00 og 12.00
01.01 - Førde kl.10.00 og 12.00
03.01 - Førde kl.10.00 og 12.00
25.12 - Leikanger kl.17.00 i bedehuset v/kirken
27.12 - Leikanger kl.17.00
03.01 - Leikanger kl.17.00

Vi har 4 foredrag til våren:
19. jan Tema: Klimatematikken og Encyclikaen
til Pave Frans: Laudato Si
v/ Ingrid Rosendorf Joys, Samfunnskontakt i
Oslo katolske bispedømme og leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

24.12 - Nordfjordeid kl.13.00 i kirken
26.12 - Nordfjordeid kl.13.00
02.01 - Nordfjordeid kl.13.00

16. feb Tema: Familiesynoden i Roma
v/ Maria Fongen, Familiepastoral rådgiver ved
Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling.

24.12 - Loen kl.16.00 i kirken
26.12 - Loen kl.16.00
02.01 - Loen kl.16.00

15. mar Tema ikke fastsatt.
26. apr Tema: Davidssalmer og det katolske
salmebegrepet
v/ Wolfgang Plagge.
Møtene er på personalrommet, St. Paul skole
Inngangspenger pr. foredrag kr. 30
Styre: Erik Andreas Holth, Hjørdis Danbolt,
Erik Andvik og Magny Hatlebakk
Kontakt: erik.andvik@katolsk.no
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Om jubelåret

«Bli barmhjertig som deres Far er barmhjertig»
HVA ER ET JUBELÅR?
Det er en tradisjon fra jødedommen, innført i
kristendommen i 1300 av pave Bonifacius 8. Alle
pilegrimer til Roma som kom inn i Peterskirken
kunne få avlat – sine synder tilgitt. Jubelår skulle
være hvert 100. år, i nyere tid har det vært hvert
25.år – det siste var i 2000.

er det symbolske ofte vanskelig å forstå, men det
har sin mening for de fleste i verden, og dem av
oss som har rørt ved stenen i Fødselskirken, eller
gått på knærne på Scala Sancta. Vi trenger symbolske handlinger oftere enn vi er forberedt til å
innrømme..
Den hellige dør åpnes i Roma og i alle
bispedømmer. Det er tradisjon ved Jubelåret at
den Hellige Dør åpnes og de som går gjennom
kan få gamle synder slettet, begynne på nytt og
få avlat. Dette er en invitasjon til at flere bruker
denne muligheten både i Roma og lokalt. Derfor
ønsker vi å åpne en dør også i St. Paul kirke og
har fått tillatelse av biskopen til å bruke døren på
«Josefsiden» til dette.

Hvorfor trenger vi et ekstraordinært jubelår
viet til miskunn?
• Fordi Paven ikke vil vente til 2025…
• Fordi vi/verden trenger Guds miskunn – vi må
åpne oss for Guds miskunn.
• Fordi i dagens verden er ordet barmhjertighet
ofte glemt eller misforstått samtidig som barmhjertighet trenges mer og mer. * (se nederst)
• Fordi Gud er barmhjertig og vi aldri må slutte å
undre oss over det, meditere og prøve å begripe
Guds miskunn.
• Fordi vi må lære på nytt hvordan å tilgi og hvordan å gi.
• Fordi barmhjertighet er en bro som binder oss
til Gud, åpner våre hjerter og gir oss håp at vi er
Guds barn.
• Fordi kirken skal være barmhjertig – barmhjertighet er viktigere enn juridisk rettferdighet, sier
paven.
• Fordi jubelår skal gi oss en mulighet til å
fokusere på miskunn – og det forhåpentligvis vil
bære frukt.

Avlat. Paven fokuserer på avlat som er en gammel katolsk tradisjon. Dessverre klinger det fortsatt dårlig hos norske katolikker... Avlat renser
sjelen, sletter den timelige straffen, den lidelsen
som er knyttet til soning av våre synder etter at vi
har fått tilgivelse gjennom skriftemål. Det er en
del vilkår for å få avlat - gå til skrifte, motta den
Hellige Kommunion og be for Pavens bønneintensjoner. (Avlat kan ofres for andre sjeler som er
i Skjærsilden)
Skriftemål er essensielt for å kunne åpne seg
for Guds barmhjertighet og det er nettopp det
som paven inviterer til i jubelåret. «24 timer med
Herren» den 4. mars er et initiativ til å gi flere
mulighet til å «komme tilbake» som den fortapte
sønnen. Paven ønsker at det skal være lettere til
å finne skriftestolen - «lavterskel»… Derfor ønsker vi en vigilie med skriftemål og tilbedelse den
4.mars i St. Paul. Paven skriver mye direkte til
prestene - skriftefedrene – hvordan de skal vise
barmhjertighet til penitenter. Hvordan de bør
velge ord og ikke stille unødvendige spørsmål.
(Vi har «snille prester» i Norge, men de av oss
som har opplevde andre, mer tilfeldige skriftefedre kan fortelle hvor vanskelig og ubehagelig

HVORDAN SKAL
VI FEIRE?
Det er mange
markeringer planlagt
sentralt og det er oppfordring om å gjøre
lignende lokalt.
Noen av disse har en
symbolsk viktig verdi,
med en dypere tanke
bak disse. For oss
rasjonelle mennesker
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kan det være). Paven skal sende også barmhjertighetens misjonærer til alle bispedømmer
som skal ha spesielle fullmakter til å tilgi meget
alvorlige synder. (I tillegg til dette skal prester får
lov å tilgi abort uten å sende vedkommende til
biskopen).

eller i eget bispedømme, eller til et annet sted, er
et mål som man kan gi seg selv for å gjennomføre
denne turen. En hver kan velge en tur etter sine
evner og muligheter, men det er et viktig mål og
en mulighet til å komme til Gud.
* Paven minner oss om barmhjertighetsgjerninger - nestekjærlige handlinger hvor vi
hjelper vår neste med det han trenger for legeme
og sjel. (Hvor mange av oss har lært dette utenat i
barndommen? Hvor mange husker det fortsatt?)
Å undervise, gi råd, trøste og styrke er åndelige
barmhjertighetsgjerninger, på samme måte som
å tilgi og bære over med i tålmodighet. Fysiske
barmhjertighetsgjerninger består særlig i å gi mat
til sultende, husly til husløse, klær til dem som
går i filler, besøke syke og fanger, begrave døde. I
alt dette er almisse til de fattige et av de fremste
tegn på broderkjærlighet: den er også en rettferdighetshandling som er Gud velbehagelig. (Den
katolske kirkes katekisme 2447)
E.B.

For å åpne seg for Gud, for å forstå hvor viktig
det er med miskunn er det best å begynne med å
høre Guds ord – finne tid til å lese Bibelen, bruke
Lectio Divina som metode, (men også lese fra
katolsk appen på bybanen.) Dette også betyr at
vi må lære stillhet på nytt – å lytte i stillhet, mens
verden rundt oss herjer med støy.
Vi skal være barmhjertig som Faderen – det er
viktig å huske at Jesus selv bad med salmen 136
“For hans kjærlige godhet varer til uavgrenset
tid».
Pilegrimsturer er i fokus – fordi livet er en
pilegrimstur. Å komme til en hellig dør – i Roma,

De hellige tre narrer

ARCA - En spennende CD med kirkemusikk
laget av Saul Garces fra vår menighet. På CDen
finner man bl.a. norske og spanske/latinamerikanske salmer arrangert for gitar og et strykeensemble. Bl.a. salme 756 og 774 fra Lov Herren,
Magnificat av Gelineau eller «Du lider, gråter og
dør» av Cesáreo Garábain. Alle salmetekster er
vedlagt, oversatt til norsk, spansk og engelsk slik
at man kan meditere over dem mens man lytter.
Spor 3 meditasjon «Arca» begynner med ett
minutts stillhet.
CDen ble produsert som gave til solidaritetsarbeid i den spansktalende gruppen i vår menighet.
Men nå kan den kjøpes av alle og inntekten skal
gå til menigheten og orgelprosjektet. CDen koster
100 kr og kan kjøpes ved å henvende seg til Saul
Garces tlf 93012552 eller mail saulgarces@gmail.
com eller i Krypten etter kirkekaffe i desember.

– barneforestilling av Tor Åge Bringsværd

Hvordan opplevde to unge, slitne og fattige
mennesker møtet med tre vismenn/konger, rett
etter at de hadde blitt foreldre – i en stall – i en
krybbe…
Kanskje narrene var med sine herrer – kanskje
bidro de til å lette stemningen?
«… La ingen tenke ille om latter. Latter og kjærlighet vil alltid høre sammen. Min stolthet er å
kunne si: Dette var min gave… Dette var gaven
fra De hellige tre narrer: ikke at vi skjenket gull,
røkelse eller myrra – men at vi ga barnet glede.»
Medvirkende:
Helge Jordal, forteller
Amund Dahlen, orgel
St. Paul kirke
Onsdag 25 nov. kl.16.30
60 min uten pause
Dørene åpnes 20 minutter før konsertstart
Bill. 100
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NY KATEKESEKOORDINATOR FOR
BARNEKATEKESEN
Mange foreldre og barn i katekesealder kjenner allerede Reidun Jofrid Kleppestrand, primus
motor sammen med Sunniva Kristiansen for innføringen av Den Gode Hyrdes katekese i vår
menighet. Nytt av året er at Reidun Jofrid nå, ikke
bare skal jobbe frivillig med undervisning, men
også ha ansvar for koordinering av undervisningen og opplæringen av kateketer til all katekese i
menigheten opp til konfirmantalder. Hun er fra
og med 1.8 ansatt i et 30 % vikariat fordi Stefan
Bivand har redusert sin stilling på grunn av annet
arbeid.

Menighetskontoret
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Kontonr: 3624.07.60031
http://bergen.katolsk.no
Menighetssekretær
May Bull Wingaard, 55 21 59 50
may.bullwingaard@yahoo.no
Mand., tirsd., torsd. og fred. kl
10.00 -15.00. Onsd. 14.00-1800
Sogneprest Dom Alois
Arnstein Brodersen Can Reg.
alois.brodersen@katolsk.no
Mobil 482 77 282

Du har nå ansvar for koordinering av
barnekatekesen. Hvem er det som hører
til under deg?
- Jeg har ansvar for innkalling og organisering
av katekese til menighetens barn i alle aldre helt
opp til konfirmasjonsalder. Det begynner å bli et
fint antall barn og unge. Vi sendte brev til ca 150
barn om fireårsboken. De som kom, fikk denne
utdelt søndag 18. okt. Det er omtrent 70 barn til 1.
kommunionsundervisning i år, og juniorgruppen
(4-5 kl.) og tweensgruppen (6-7 kl.) har rundt 20
barn hver. Med innføringen av Den gode hyrde
katekese gir vi barna fra treårsalderen og oppover
den aller beste katolske katekesen som finnes.
Denne katekesen bruker Maria Montesorris
pedagogikk, og gir barna hjelp til å møte troens
mysterier i sitt eget tempo og bygge en kjærlighetsrelasjon til Gud. Stadig flere voksne i vår
menighet blir nå kurset i denne katekesen. Det gir
muligheter for at vi kan tilby denne katekesen til
stadig flere barn!

Det er Reidun Jofrid dere med barn i
barnekatekesen vil ha kontakt med. Hun har
telefontid på kontoret om torsdagene fra
kl. 12.00-15.00 (55 21 59 56) eller på e-post til:
reidunjofrid@gmail.com, og hun vil være til
stede på 1. kommunionskatekesen om lørdagene
hvor hun kan ta imot spørsmål fra foreldre og
pårørende. Hun er også fra dette semesteret av,
lærer på det nyopprettede tilbudet om ukentlige
1. kommunionsundervisning fredag ettermiddag.
Stefan Bivand koordinerer fortsatt konfirmantkatekesen og kan kontaktes på kontoret fredager
fra kl. 9-15 (55 21 59 56), eller på e-post til:
stefan.bivand@katolsk.no
I skrivende stund er Reidun Jofrid deltager
på menighetens Gode Hyrde kurs for menighetens kateketer i skolens høstferie. For tredje gang
til-byr menigheten et seksdagerskurs med opplæring i denne vakre katekeseformen der barn
(og voksne) i alle aldre får anledning til å fordype
seg i troen gjennom mediterende arbeid med figurer og annet materiell som illustrerer Bibelske
fortellinger og Kirkens liturgi. Den tidligere kateketen i Den norske kirke og læreren ved Ågotnes
skole finner likevel tid til å svare på et par kort
spørsmål angående noen nye tilbud til de yngre
barna i menigheten.
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St. Paul Menighet

Har du noen nyheter å melde fra i år? Nytt
fra året er at det vil startes opp katekesegrupper i
Gode Hyrde for barn i første og andre klasse om
torsdagene (kl. 15-16.30) her i menigheten. Vi
starter også opp to nye grupper for alderen 3-6
år. De vil foregå annenhver lørdag fra kl. 10.30
-12.00 og annenhver søndag fra kl. 9.00- 10.30.
Interesserte kan ta kontakt med meg.
A.S.
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Kapellan P. Edmund Reginald
Saveripillai O.M.I.
reginald.sav@katolsk.no,
Tlf. 55 21 59 68 Mob.467 75 340
Kapellan/skoleprest Dom
Lukas Lorf-Wollesen Can. Reg.
Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.
no Mobil 976 05 327
Kapellan P. Johannes Bjørn
Tao Quoc Nguyen,
Tao.Nguyen@katolsk.no,
Tlf. 55 21 59 69 Mob.951 08 097
Kapellan Piotr Gaçior,
Piotr.Gasior@katolsk.no
Tlf. 55 21 59 57 Mob.479 75 712
Kapellan Johan Dumandan
johan.dumandan@yahoo.com
Mobil 474 74 176
Kapellan Janusz Batko,
Janusz.Batko@katolsk.no
Tlf. 55 24 41 13 Mob.990 98 456

Pater Aage Hauken O. P.
Finnesveien 57, 5700 Voss
Tlf. 56 51 19 64 Mob.928 82 029
Kapellan i Førde p. Marek
Zur, Marek.Zur@katolsk.no
Mobil 474 69 946
Diakon Henrik von Achen
Henrik.Achen@katolsk.no
Tlf. kontor 55 58 31 20
Priv. 55 16 27 38
Katekese: Tlf. 55 21 59 56
Stefan Bivand, konfirmantkatekese, fredag 9-15,
stefan.bivand@katolsk.no
Reidun Jofrid Kleppestrand,
barnekatekese, torsdag 12-15,
reidunjofrid@gmail.com
Menighetsmedarbeider
Anne Samuelsen,
anne.samuelsen@katolsk.no
Tirsdag og torsdag kl 10-14
Tlf. 55 21 59 56
Kantor Amund Dahlen
Mobil 922 37 635
Sakristan Vu Thi Lac
Tlf.981 80 363
Vaktmester Paul Nguyen
Tlf. 55 21 59 52
Mobil 909 82 092
Fransiskus Xaveriussøstrene, Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
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Søstrene av det
Hellige Kors,
Marias Minde
Tlf. 55 55 99 60
Missionaries of
Charity
Nygårdsgaten 3
Tlf. 55 21 59 70
St. Paul skole
Tlf. 55 21 59 00
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Ved flytting, husk å melde adresseforandring! Ettersendes ikke
ved ved varig adresseforandring, men returneres til avsender
med opplysning om den nye adressen.

Returadresse: ST. PAUL KATOLSKE KIRKE,
Nygårdsgaten 3, 5015 BERGEN

Avskjed og velkomst
I messene 13. september tok menigheten avskjed
med p Tien (på prekestolen på bildet nederst til
venstre) som nå er sogneadmininstator i
Sta Clara menighet på Kongsvinger.
Samme dag fikk vi ta imot vår nye kapellan,
p Tao (bildet under) som etter messen hadde
sin primissvelsignelse (bildet til høyre). Barn fra
den vietnamesiske gruppen sang. (bildet nede til
høyre)

